
มารู้จักศัพท์ทางคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 

ในปัจจุบนัน้ีคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทกบัชีวิตประจำาวนัของเราเป็นอยา่งมาก บางคนอาจจะยงัไม่เขา้ใจ
คำาศพัทท่ี์ใชก้นัในคอมพิวเตอร์ เรามีศพัทพ้ื์นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์มาบอกกนั
Gateway
ความหมาย : ประตูสญัญาณท่ีต่อเช่ือมไวร้ะหวา่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ต่างตระกลูกนั
Enable
ความหมาย : ทำาใหใ้ชง้านได ้หรือ ทำาใหมี้ความสามารถ,ใหท้ำางาน
Error massage
ความหมาย : ขอ้ความแสดงความผิดพลาด , ขอ้ความระบุความผิดพลาด
Download
ความหมาย : โอนยา้ยขอ้มูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบท่ีใหญ่สู่ระบบท่ีเลก็กวา่
Disable
ความหมาย : ทำาใหใ้ชง้านไม่ได้
byte
ความหมาย : ขนาดของขอ้มูลของขอ้มูลบนคอมพิวเตอร์ จำานวน 8 บิต, หน่วยของขอ้มูล สำาหรับ 
คอมพิวเตอร์เท่ากบั 1 ตวัอกัษรหรือ ตวัเลข 1 ตวั กลุ่มเลขฐานสอง จำานวน 8 บิต ซ่ึงใชแ้ทนตวัอกัษร หรือ
ตวัเลข 1 ตวั
bit
ความหมาย : บิต, เลขโดดฐาน 2,โดยทัว่ไปเราจะเรียกติดปากวา่เลขฐานสอง, หน่วย ขอ้มูลท่ีเลก็ท่ีสุด มีค่า
เป็นตวัเลขระบบฐาน 2 คือ 0 หรือ 1
หมายเหตุ คือขอ้มูลมีค่าเป็นตวัเลขฐาน 2 คือ 1 หรือ 0 อยา่งไดอยา่งหน่ึงเท่านั้น
bps
ยอ่มาจาก :Byte per second
ความหมาย : ไบตต่์อวินาที เช่น เป็นหน่วยการรับส่งขอ้มูลวา่ในหน่ึงวนิาทีรับหรือส่งขอ้มูลไดก่ี้ไบต(์1 
byte = 8 bit)
Noise
ความหมาย : สญัญาณรบกวน , คล่ืน รบกวน ท่ีมีผลต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ PC
Protocol
ความหมาย : วิธีปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานในการจดัส่งผา่นขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือเรียก วธีิการ
ท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์



Lan
ยอ่มาจากคำาวา่ :Local Area Network
ความหมาย : ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดหน่ึงท่ีเช่ือมคอมพิวเตอร์ เขา้ดว้ยกนัโดยใช ้เครือข่ายทอ้ง
ถ่ิน เช่น การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนัโดยท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยูไ่กลก้ ันหรือไม่ไกลกนัมาก
IP Address
ความหมาย : คือหมายเลขอินเตอร์เน็ตหรือหมายเลขประจำาตวัของคอมพิวเตอร์ ช่ึงจะมีหมายเลขท่ีไม่ซ้ ำากนั
เลย ประกอบดว้ยตวัเลข 4 ชุด ท่ีคัน่ดว้ยจุลภาค (.) โดยตวัเลข แต่ละชุดจะมีค่าไดต้ั้งแต่ 0 จนถึง 255 เช่น 
172.16.1.189 เป็นตน้
ADSL
ยอ่มาจาก :Asymmetric Digital Subscriber Line
ความหมาย : คือเทคโนโลย ีการส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดงหรือคู่สายโทรศพัท ์ซ่ึง
สามารถแยกสญัญาณขอ้มูลและเสียงออกจากกนั ทำาใหส้ามารถโทรศพัทแ์ละใชอิ้นเตอร์เน็ตไดพ้ร้อมกนั 
โดยมีลกัษณะ สำาคญัคือ มีอตัราการรับขอ้มูล (Downstream) สูงสุดท่ี 8 Mbps. และ อตัราการส่งขอ้มูล 
(Upstream) สูงสุดท่ี 1 Mbps. โดยระดบัความเร็วในการรับ-ส่ง ขอ้มูลจะข้ึนอยูก่บัระยะทาง และคุณภาพ 
ของคู่สายนั้นๆ ADSL เป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผา่นสายโทรศพัทธ์รรมดา แต่ตอ้งใชโ้มเดม็ท่ีเป็น 
ADSL ดว้ย ADSL เป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผา่นสายโทรศพัทธ์รรมดา แต่ตอ้งใชโ้มเดม็ท่ีเป็น ADSL 
ดว้ย
DNS
ยอ่มาจาก :Domain Name System
ความหมาย : คือ ระบบช่ือโดเมนท่ีใชอ้า้งอิงถึงคอมพิวเตอร์ ท่ีต่อเขา้อินเตอร์เน็ต
E-mail
ยอ่มา จาก :Electronic Mail
ความ หมาย : จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นขอ้มูลท่ีมีการรับและส่งโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยผา่นเครือ
ข่ายของการส่ือสาร เช่น จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถส่งไปไดไ้กลทัว่โลกเร็วและประหยดั
Home page
ความหมาย : ขอ้ความหรือกราฟิกท่ีแสดงหนา้แรกของ Word Wide Web (WWW)
Modem
ยอ่มาจาก :Modulator Demodulator
ความหมาย : คืออุปกรณ์ ท่ีทำาหนา้ท่ีในการเปล่ียนสญัญาณดิจิตอลใหเ้ป็นสญัญาณอนาลอก เพ่ือส่งไปบน
สายโทรศพัทแ์ละในทำานองกลบักนั กรั็บสญัญาณจากสายโทรศพัท ์เพ่ือเปล่ียนใหเ้ป็นสญัญาณดิจิตอลดงั
เดิม โมเดม็แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ External Modem , Internal Modem อธิบายไดอี้กอยา่งกคื็อ เป็น



อุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ทำาหนา้ท่ีรับและส่งขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ ขณะเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
ปัจจุบนับางรุ่นสามารถรับส่งแฟ๊กซ์ได้
URL
ยอ่มาจาก :Uniform Resource Locator
ความหมาย : คือรหสัคน้ขอ้มูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเป็นบริการส่ือสารเวิลด์ไวด ์เวบ็ ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
type://host/path/file
type : เป็นรูปแบบการส่ือสาร เช่น http , ftp
host : เป็นช่ือโฮสตข์องคอมพิวเตอร์เซอร์เวอร์
path : เป็นไดเรกทอรีบนเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของระบบยนิูกซ์ file : เป็นช่ือไฟลข์อ้มูล เช่น 
http://www.noknoi.com : ท่ีอยูข่องขอ้มูลบน WWW ซ่ึงถา้เราจะหาขอ้มูลเราตอ้งทราบท่ีอยูข่อง home page 
หรือ URL ก่อน
Website
ความหมาย : คือระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีทำาหนา้ท่ีเกบ็ Web Page ต่างๆ หรือคือสถานท่ีท่ีอยูข่อง Home page 
นัน่เอง คือโปรแกรมท่ีใชใ้นการเขา้สู่ www เช่น Internet Explorer และ Netscape Navigator เป็นตน้
ท่ีมาจาก : vcharkarn.com


